
Virrasztók

Jézus néhány tevékenységet, magatartásformát különösen is figyelmébe ajánl tanít
ványainak. Ilyen kulcsszava a virrasztás. Krisztus követ6inek tudniuk kell virrasz
tani: akkor is, amikor mások alszanak vagy önfeledten mulatnak, akkor is, amikor a
környezet, a világ ezt fölöslegesnek, s6t értelmetlennek mutatja, akkor is, ha erejük
reményükfogytán a virrasztók maguk is elbóbiskolnának. Az okos szüzek éberen és
felkészülten várják a v6legényt, a haséges szolgák éppen azáltal tudnak szolgálatkészen
ésfigyelmesen gondoskodni a háznépr61, hogy virrasztva várják urukat.

A virrasztás a Biblia világában nemcsak a világ jölötti gondosabb és állandóbb
ügyeletet jelent,hanem találkozásra készülést is.A bölcs ember nemcsak ismeretekben
gazdagabb a többieknél, hanem mert a Bölcsességet keresi. Márpedig Ifa bölcsesség
ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik
keresik". 56t: nemcsak nekünk kell keresnünk a bölcsességet, hanem Az is keres
bennünket: "maga megy és megkeresi azokat, akik méltók rá, és barátságosan meg
jelenik nekikaz utakon". (Bölcs 6, 12-16.) Az Ószövetség megszemélyesíti a bölcses
séget, személyes vonásokkal ruházza fel. 6 az, aki az idt5k teljességében Krisztusban
valóságosan is megjelenik köztünk - a példabeszédek eljövend6 ura, vőlegénye.

Az advent a várakozás, a virrasztás ideje. Az egyház megeleveníti számunkra az
emberiség vágyakozását a boldogságra, az üdvösségre, beléhelyez bennünket az ember
istenkeresésébe. 56t: felidézi számunkra Ifa másik oldalt" is: az ember-szeret6 Isten
vágyakozását arra, hogyvelünk eggyé válhasson, jölemelhessen szeretetének közösségébe.

Az adventi várakozás beteljesedik karácsonykor, a Megváltó születésével. Emmá
nuel: velünk lesz az Isten. Az emberiség várakozása mégis szünet nélkül folytatódik,
hiszen minden egyes emberben létre kell jönnieennek a találkozásnak, meg kell szű
letnie a Jelenlétnek, az Emmánuelnek. Az emberiség addig él, ameddig keresi a bol
dogságot és az igazságot, keresi az 6t keres6 Istent: azt, aki megosztotta velünk
történelmünket Jézusban, s aki megosztja velünk a maga boldogságát az üdvösség
ben; aki osztozott emberségünkben azért, hogy mi osztozhassunk vele istenségében.

Karácsonyi számunkat minden évben meglepetésnek és ajándéknak szánjuk olva
sóinknak. Igyekszünk az ünnephez i1l6, gondolkodásra, elmélyülésre késztet6olvas
nivalót nyújtani. Ebben az évben a keresztény értelmiség mibenlétért5l, helyzetér61,
feladatairól gyajtöttünk össze adatokat, szempontokat. Hogyan válhat ez karácsonyi
ajándékká? - kérdezhetik. A választ az adventi virrasztás adhatja meg.

Az értelmiséginek is virrasztó embernek kell lennie, ,,6rz6nek", mint Ady, a "vi-
. lágítótorony" emberének, mint Babits. Az értelmiségi nem foglalkozást választ, ha
nem sajátos létformát vállal el: a közvetlen adottságot kritikusan szemlél6, a jelenbt5l
a múltba és a jöOObe tekint6, a többet, az újat, a teljesebbet keres6 ember gondolko
dásmódját és életét.

Az Ószövetség ígérete szerint nemcsak mi keressük a Bölcsességet, hanem az is
minket. Jézus pedig arra kér, hogy virrasztva várjuk a Vcrlegényt, aki útban van
hozzánk. A keresztény ezért tudja igazán és egészen magáévá tenni az értelmiségi
reflexióját és erkölcsi tartását. Keresztény voltunk és értelmiségi voltunk egységet
alkot egymással.

Advent várakozása, karácsony nyugalmas ünnepe alkalmat adhat rá, hogy eltű

n6djünk önmagunkon, mi, keresztény értelmiségiek.
Lukács László
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